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bbJJÇÇIImmYYyyssnn¬¬wwkkkk~~¨̈gg´́dd  bbeeNNII††rrKK~~aaccUUlleeTTAAkkaann''ssaallaaeessaahhWW  rrYYcceehhAAeeQQµµaaHHnnaa--
yyTTaahhaannCCaallMMddaabb''llMMeeddaayy  rrYYcceeccjjbbJJÇÇaa[[eeTTAAkkaann''TTIIllMMeennAAeerroogg@@xx¬¬ÁÁnnyy""aaggyyUUrr
kknn¬¬HHeemm""aagg  eeddIImm∫∫IIeess¬¬øøkkJJkk''‰‰kkssNNΩΩaann[[VVnn®®ttwwmm®®ttUUvv  eeddIImm∫∫IIeeTTAATTTTYYllsseemm††cc““
EEddll®®BBHHGGggyyaaggmmkkttaammååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kkccuuHHcctteennAAEEkk∫∫rrPP~~MMFFiibbttII  ..  lluuHHnnaayyTTaahhaann
TTSSggGGss''eennaaHHvviillmmkkCCYYbbCCMMuu®®KKbb''ccMMnnYYnnttaammbbJJIIÇÇee®®ssccVVcc''  kk**EEhhrrkk∫∫ÁÁnnBBIIssaallaa
eessaahhWWeeTTAAkkaann''ssaallaaeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  EEddllmmaannLLaannkkaamm""∆∆¨̈gg66ee®®KKOOggeerroobbCCaakk∫∫ÁÁnn
rrgg''ccSSeennAATTIIeennaaHHCCaaee®®sscc  ..  nnaayyTTaahhaannTTSSggGGss''eennaaHHkk**eeLLIIggLLaannTTSSggTTwwkkmmuuxx
jjjjwwmm  ..

´́ff©©ddEEddlleemm""aagg11kknn¬¬HHrreessooll  kk∫∫ÁÁnnLLaannkkaamm""∆∆¨̈ggTTSSgg66ee®®KKOOggddEEddllddwwkknnaayy
TTaahhaanneess¬¬øøkkJJkk''‰‰kkssNNΩΩaannyy""aaggssÌÌaattCCaaee®®ccIInnrryynnaakk''eeTToott  xx¬¬HHQQrr  xx¬¬HHGGgg̈̈--
yy  xx¬¬HHCCiiHHeellIIddMMbbUUll  ®®bbee®®CCoottCCaann''eellIIKK~~aa  ..  eennAAxxaaggmmuuxxkk∫∫ÁÁnnmmaannLLaannhhßßIIbbmmYYyy
ee®®KKOOggnniiggLLgg''rr""UUEEvvrrmmYYyyee®®KKOOgg  EEddllmmaanneemmEExxµµrr®®kkhhmm1100nnaakk''CCiiHHCCaaGG~~kknnSSpp¬¬ËËvv  mmaa
nnkkSSeePPII¬¬ggxxII¬¬eennAAcceegg˚̊HH®®KKbb''@@KK~~aa  ..  xxaaggee®®kkaayykk∫∫ÁÁnn  mmaannLLaannkkaamm""∆∆̈̈ggmmYYyyee®®KKOOggppÊÊ̈̈kk
eeyyaaFFaaeekkµµgg@@®®bbmmaaNN3300nnaakk''  kkaann''kkSSeePPII¬¬ggGGaaEEGGflflrrEEkkggeennAA´́dd®®KKbb''@@KK~~aa  CCaaGG~~kkEEhhrr
hhmmkkaarrJJrr  ..  eeyyaaFFaaeekkµµgg@@TTSSggeennHHmmuuxxjjjjwwmm  eessIIcceess∆∆jjss∆∆aajjddUUccss√√aaVVnneecckk
ssbb∫∫aayyrrIIkkrraayyee®®ttkkGGrrNNaass''  ee®®JJHHnnwwkkssµµaannffaaVVnnCCYYbbeeXXIIjjsseemm††cc““mmuunn
eeKK˘̆˘̆˘̆..  eeyyaaFFaaeekkµµgg@@TTSSggeennaaHHmmiinnVVnnddwwggTTaall''EEtteessaaHHnnUUvvkkllll∫∫iiccrrbbss''GGggkkaarr
EEddllbbeeJJœœaatt®®bbmmUUllCCnnCCaattiirrbbss''xx¬¬ÁÁnnssuuTTÏÏEEttnnaayyTTaahhaannFFMM@@  ddwwkkyykkeeTTAAssmm¬¬aa
bb''eeccaalleellgg@@TTeeTT@@yy""aaggeennaaHHeeTT  ..  kk∫∫ÁÁnnLLaannTTSSgg99ee®®KKOOgg  ((  LLaannnnSSmmuuxx22  hhßßIIbb
nniigg  LLgg''rr""UUEEvvrr,,  LLaannkkaamm""∆∆¨̈ggTTSSgg66ee®®KKOOggddwwkkTTaahhaann,,  LLaannkkaamm""∆∆¨̈ggmmYYyyee®®KKOOggxxaagg
ee®®kkaayyddwwkkeeyyaaFFaaeekkµµgg@@  ))  EEhhrrccaakkeeccjjBBIIssaallaaeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  bbrrqq¬¬ggsswwÊÊggss--
EEgg˚̊ttaammssııaannccaass''  eeTTAAkkaann''pp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55  ..  lluuHHkk∫∫ÁÁnnLLaannbbrreeccjjppuuttBBIIssııaann
eellaakkvvrreessnniiyy‰‰kkmmUUll--ssaarrII  nniiyyaayyxxßßwwbb@@CCMMrraabbeellaakkeeLLgg--rraa""GGflfluullffaa  ––  ®®BBHH
eettCCKKuuNN  GGaaGGss''eennHHbbeeJJœœaattnnSSBBYYkkeeyyIIggyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeTT  ..  eellaakkeeLLgg--rraa""GGflfluu
ll®®BBmmaannffaa  ––  mmaatt''ssIIuuGGMMbbiill®®bbhhuukk  mmiinn®®ttUUvvnniiyyaayyddUUeecc~~HHeeTTNNaa±±  ..

kk∫∫ÁÁnnLLaannTTSSgg99ee®®KKOOggeebbIIkkbbrrVVnnEEtt3300KK˘̆mm˘̆kk~~¨̈gg11eemm""aaggEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ee®®JJHH
pp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55xxUUccxxaattmmiinnEEddllVVnnCCYYssCCuulleeLLIIggvviijjeeTT  kk~~¨̈ggrryy:eeBBll55qq~~SS´́nn
ssÂÂggaammeennHH  ..  LLaannrrllaakk''eeFFII√√[[GG~~kkCCiiHHmm~~aakk''eessIIÊÊrrFF¬¬aakk''BBIIeellIILLaann  kk∫∫aallnniiggkk∫∫aall
TTggiiccKK~~aaCCaajjwwkkjjaabb''  ..  ≤≤LLËËvveennHHkk∫∫ÁÁnnLLaannkk**mmkkddll''PPUUmmiikkaacc''rreeTTHH  LLaannrrllaakk''xx¬¬SS
ggeeBBkk  kk∫∫aallmmUUll--ssaarrIIkk**®®ssaabb''EEttTTggiicckk∫∫aalleeLLgg--rraa""GGflfluullyy""aaggxx¬¬SSgg  ..  mmUUll--
ssaarrIIyykk´́ddGGEEggÌÌllkk∫∫aallbbeeNNII††rr    EEPP~~kkssmm¬¬wwggeeTTssPPaaBBPPUUmmiikkaacc''rreeTTHHdd**ss©©aatt''ee®®ccoobb  
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bbeeNNII††rr  ..  eellaakkFF¬¬aabb''eeccjjccUUllPPUUmmiieennHH®®KKbb''®®cckkll˙̇kk  ..  eellaakkkk**eekkHHeellaakkeeLLgg--
rraa""GGflfluullmm††ggeeTToott®®BBmmTTSSggxxßßwwbbffaa  ®®BBHHeettCCKKuuNNkkMMuuTTuukkcciitt††BBYYkkvvaa[[eessaaHH  !!  eeyyIIggKKYYrr
´́llllkkrrMMeeddaaHHxx¬¬ÁÁnnNNaa±±  ..  TTIIeennHHCCaaPPUUmmiikkaacc''rreeTTHHmmaannssPPaaBBss©©aatt''llÌÌNNaass''  TTSSgg
®®bbCCaaCCnn  TTSSggEExxµµrr®®kkhhmm  KKµµaanneeXXIIjjmm~~aakk''eeLLIIyy  ..  BBYYkkeeyyIIggmmaannKK~~aaee®®ccIInnrryynnaakk''
GG~~kkeebbIIkkbbrrLLaannkk**KK~~aaeeyyIIgg  ®®kkuummvvaammaannEEtt4400nnaakk''bb""uueeNNˆ̂aaHHeeTT  ..ll..

eeBBlleennaaHHeellaakkeeLLgg--rraa""GGflfluullEEbbrrCCaammYYrreemm""AA  kk**TTHHkkMMeePP¬¬øøggeellaakkmmUUll--ssaarrIImmYY--
yy´́ddyy""aaggddMMNNMM  rrYYcckk**®®ccaanneeddjjccuuHHBBIILLaann  ..  eellaakkmmUUll--ssaarrII®®ttUUvvEEttbbgg≈≈MMcciitt††eennAA
eess©©øømmmm††ggeeTToott˘̆˘̆˘̆..

kk∫∫ÁÁnnLLaannTTSSgg99ee®®KKOOggbbrrmmkkddll''pp¬¬ËËvvbbMMEEbbkkeeTTAAss††SS  kk**kkaacc''ccUUlleeTTAAkkaann''PP~~MMFFiibbttII
nnaayyTTaahhaannEEddllCCiiHHLLaannkkaamm""∆∆¨̈ggTTSSgg55ee®®KKOOggeeppßßggeennaaHHmmaannTTwwkkmmuuxxjjjjwwmmee®®JJHH
ssggÙÙwwmmffaa  mmaannEEtt®®kkuummxx¬¬ÁÁnneeTTEEddllVVnnlluutt®®kkaabbsseemm††cc““mmuunneeKK  ..  eeddIImm∫∫IICCaarrgg√√aann''
eellIIkkTTwwkkcciitt††  sseemm††cc““mmuuxxEEttnnwwggddeemmII¬¬gg[[GGaattµµaaGGjjVVnnmmYYyy®®kkWWtteeTToottCCaaBBMMuuxxaann  ..
ccMMEENNkknnaayyTTaahhaannEEddllCCiiHHkk~~¨̈ggkkaamm""∆∆¨̈ggCCaammYYyymmUUll--ssaarrII  eeddaayyVVnnææJJkk¥¥xxßßww--
bbeexxßßøøvv  kk**EE®®bbTTwwkkmmuuxxeeTTAACCaaCCUUrrddUUccssIIuu®®kkUUccqqµµaaeeTTAAvviijj  ..

kk∫∫ÁÁnnLLaannTTSSgg99ee®®KKOOggkk**QQbb''ssMMcctteennAAPPUUmmiieeQQ¬¬øøvv  ccmm©©aayy33KK˘̆mm˘̆xxaaggeekkIIttPP~~MM
FFiibbttII  ..  eeBBlleennaaHHLLaannhhßßIIbbnniiggLLgg''rr""UUEEvvrrEEddlleemmEExxµµrr®®kkhhmmTTSSgg1100nnaakk''CCiiHHeennaaHH
kk**bbrr®®ttLLbb''mmkkee®®kkaayy  rrYYccEE®®sskkbbJJÇÇaaeeddjj[[BBYYkknnaayyTTaahhaannTTSSggeennaaHHccuuHHBBIILLaa--
nn  ®®BBmmTTSSgghhaammffaa  mmiinnVVcc''[[yykkGGII√√@@mmkkttaammxx¬¬ÁÁnneeLLIIyy  ..  ccUUrrssMMrraakkeennAATTIIeennHH
ssiinnccuuHH  ccMMEENNkkeeyyIIgg@@nnSSLLaannTTSSggGGss''eeTTAATTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  eeddIImm∫∫IInnwwggddwwkknnSSGG~~kk
rrddΩΩkkaarreeppßßgg@@mmkkbbEEnnƒƒmmeeTToott  ..  lluuHHkk∫∫ÁÁnnLLaannTTSSgg99ee®®KKOOggbbrreeccjjppuuttbbnnii††cc  eellaa
kkmmUUll--ssaarrIIGGtt''®®TTSSmmiinnVVnnkk**EE®®sskkbbJJÇÇaaffaa  ––  ®®BBHHeettCCKKuuNNTTSSggGGss''KK~~aa  kk~~̈̈ggnnaamm
xxMM∆∆̈̈CCaaeemmTT&&BBmm~~aakk''  xxMM∆∆̈̈ssUUmmeeccjjbbJJÇÇaaCCMMnnYYsseellaakkeeLLgg--rraa""GGflfluull  !!  eeBBlleennHHGGaassnn~~mmkk
ddll''eeyyIIggTTSSggGGss''KK~~aaeehhIIyy  !!    ddUUeecc~~HHeebbIImmaann®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggVVjj''ee®®ssaaccmmkkeellIIeeyyII
gg  ssUUmmeellaakkEEddllmmiinnTTaann''ss¬¬aabb''  ®®ttUUvvEEttrrYYmmkkmm¬¬SSggKK~~aarrtt''ssMMrruukkccUUllddeeNNII††mmGGaavvuuFFBBII
xxµµSSggmmkkvviijj  eeddIImm∫∫IIttTTll''rrYYccBBIIkkII††ss¬¬aabb''  ..  JJkk¥¥bbJJÇÇaakk**®®ttUUvvccbb''®®ttwwmmeeNNHH  ee®®JJHHXXaa
ttkkrrccaabb''eeppII††mmVVjj''kkSSeePPII¬¬ggFFMMææddUUccrrnnÊÊHH  ee®®ssaaccmmkkeellII  eeccjjmmkkBBIITTiissTTSSgg88  ..
®®KKaabb''mmaann®®KKbb''FFuunn  3300mm˘̆mm˘̆,,  6600mm˘̆mm˘̆,,  8811mm˘̆mm˘̆  nniigg  GGaakkaa4477  ..  nnaayyTTaahhaann
TTSSggGGss''eennaaHHddYYllss¬¬aabb''KKrreellIIKK~~aa  ..

ccMMEENNkkeellaakkmmUUll--ssaarrII  lluuHH®®KKaaGGaassnn~~mmkkddll''yy""aaggeennHH  eellaakkkk**eeddaaHHGGaavv
yy&&nn††eellIIkkTTUUlleellIIkk∫∫aall  mmaatt''CCIIbbGGUUcc@@nnwwkkKKuuNNmmaattaabbiittaa  GGMMJJvvnnaavv®®KKbb''EEbbbbyy""aagg
´́ddrrbbss''eellaakkGGUUssTTaajjnnaayyTTaahhaann33nnaakk''[[rrtt''ttaammeellaakkKKWW      vvrreessnniiyy‰‰kkbb""uull  
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--eessOOnn,,  eellaakkGGnnuueessnniiyyeeTTaaXXuunn  nniiggeellaakkmm~~aakk''eeTToottmmiinnssaall''eeQQµµaaHH  ..  lluuHH
eeKKcceeccjjppuuttBBIIllaannmmrrNN:eehhIIyy  yybb''eennaaHHnnaayyTTaahhaannTTSSggbbYYnnnnaakk''  kk**ssMMeerrcc
bbMMEEbbkkKK~~aaeeTTAAkkaann''TTIIeeddAAeerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  ..  ee®®kkaayymmkk  eellaakkGGnnuueessnniiyyeeTTaaXXuunn  ®®ttUUvvEExxµµrr
®®kkhhmmccaabb''xx¬¬ÁÁnnVVnn  eehhIIyyVVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaalleennAAPP~~MMssMMeeBBAA  ..  ccMMEENNkkeellaakkmmUUll
ssaarrII  VVnneeTTAABBYYnnssMMNNaakk''eennAAkk~~¨̈ggPPUUmmiirrnnaamm--ddUUnnssMM  ..  GGggkkaarrddaakk''TTiiss[[eellaakk
XX√√aalleeKKaaGGss''rryy:eeBBllbbYYnnqq~~SS  ..  ccMMEENNkkeellaakkbb""uull--eessOOnnnniiggeemmTT&&BBmm~~aakk''eeTToott
eennaaHHVVtt''mmuuxxrrhhUUtt  ..  kk∫∫ÁÁnnLLaannTTSSgg99ee®®KKOOggkk**bbrr®®ttLLbb''eeccjjmmkkkkaann''pp¬¬ËËvvCCaattiieellxx
55vviijj  ..  mmkkddll''eehhIIyykk**QQbb''ssMMcctteennAATTIIeennaaHHmmYYyyssnnÊÊ¨̈HH  ..  ®®ssaabb''EEttmmaannLLaann
LLgg''rr""UUEEvvrrmmYYyyee®®KKOOggbbrrmmkkQQbb''ssMMccttTTll''BBIImmuuxx  rrYYccbbeeJJççjjGG~~kkeebbIIkkbbrr66nnaakk''ffIIµµ
CCMMnnYYssGG~~kkmmuunn  EEddlleeKKddwwkkyykkeeTTAAVVjj''eeccaalleennAAxxaaggtt∫∫ËËggeennaaHHbbnnii††cc  ..  eemmEExxµµrr®®kk
hhmmbbggaabb''[[GG~~kkeebbIIkkbbrr66nnaakk''ffIIµµeeddaaHHeellxxLLaann®®KKvvaatt''eeccaall  rrYYccbbJJÇÇaa[[eebbIIkkbbrr
ccUUlleeTTAAkkaann''TTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbggvviijjttaammBBYYkkvvaa  ..

´́ff©©ddEEddlleevvllaaeemm""aagg  22rreessooll    mmaannLLaannkkaamm""∆∆̈̈gg44ee®®KKOOggbbrrccUUllbbrriieevvNNssaa
llaaeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  eerroobbkk∫∫ÁÁnnddwwkknnSSnnaammWWuunnGG~~kkrrddΩΩkkaarrssIIuuvviill  ddUUccCCaaeellaakkPPUUQQYYyyeexxtt††
TTII11--TTII22,,  nnaayykkaarriiyyaall&&yyTTSSggGGss'',,  ®®BBwwTTÏÏnnaayykkmmhhaavviiTT¥¥aall&&yy,,  nnaayykkvviiTT¥¥aall&&
yy  nniiggGG~~kkmmuuxxGG~~kkkkaarr  TTSSggGGss''kk~~̈̈ggTTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ..    eeBBlleennaaHHeellaakk@@TTSSggGGss''
''eess¬¬øøkkJJkk''ttaamm‰‰kkssNNÏÏaann    ttaammyyssss&&kkii††eerroogg@@xx¬¬ÁÁnnyy""aagg®®ttwwmm®®ttUUvvssÌÌaattVVtt®®KKbb''
@@  jjjjwwmmee®®ttoommxx¬¬ÁÁnnrrgg''ccSSeennAATTIIeennaaHHCCaaee®®sscc  eeddIImm∫∫IITTTTYYllsseemm††cc““CCaaTTIInnwwkkrrllwwkk  ..

kk∫∫ÁÁnnLLaannTTSSggbbYYnnee®®KKOOggEEhhrreeccjjBBIIssaallaaeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  rrYYccbbrrqq¬¬ggssÊÊwwggss
EEgg˚̊ttaammssııaannffµµccaass''eeTTAAkkaann''pp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55  eeBBlleennaaHHmmaannEEttLLaannhhßßIIbbmmYYyyee®®KKOO
ggKKtt''eebbIIkkbbrrBBIImmuuxxnnSSpp¬¬ËËvv  ..  kk~~̈̈ggLLaannhhßßIIbbmmaannEEtteemmEExxµµrr®®kkhhmmmm~~aakk''  mmaannkkSSeePPII¬¬ggxxII¬¬
eennAAnnwwggcceegg˚̊HHGGgg¨̈YYEEkk∫∫rrGG~~kkeebbIIkkbbrr  ..  eennAAVVMMggxxaaggee®®kkaayymmaanneeyyaaFFaaeekkµµgg@@33nnaakk''
kkaann''kkSSeePPII¬¬ggGGaaEEGGflflrrEEkkgg®®KKbb''@@´́ddCCaaGG~~kkkkaarrJJrr  ..

eemmIIllccuuHH,,  vvaaKKµµaann®®bbuugg®®bbyy&&tt~~eeTT  ee®®JJHHvvaaeerroonnssUU®®ttVVnnssaall''ccMMNNuucceexxßßaayy
´́nnvvrr:CCnnEExxµµrrTTSSggeennaaHHcc∫∫aass''NNaass'',,  vvaaeemmIIllggaayy,,  vvaassnnii~~ddΩΩaanneellaakkTTSSggGGss''
eennaaHHCCaakkUUnnTTnnßßaayyGGtt''XX¬¬aann  ææEEtteeQQµµaaHHsseemm††cc““kk**eeVVllssMMrruukkccUUllGGnnÊÊaakk''ddUUcceeXXII
jjeecckkTTMMuu  ..  mmaanneellaakkFFMMxx¬¬HHEEddllmmiinnTTaann''mmaanneeQQµµaaHHkk~~̈̈ggbbJJÇÇII  eeddaayymmkkBBIIxx¬¬ÁÁnneeTTIIbb
nnwwggpp¬¬aass''mmkkddll''eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  kk**eeTTAATTTTUUccssMMuueeKKeeTTAACCaammYYyyEEddrr  ..

kk∫∫ÁÁnnLLaannTTSSgg®®VVMMee®®KKOOggbbrrttaammpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55  ..  lluuHHeeTTAAddll''PPUUmmiiGGUUrrttaaeemmoovv
®®ssuukkeemmaaggÚÚssßßII  mmaannpp¬¬ËËvvllMMmmYYyykkaacc''bbtt''eeTTAAeeqq√√ggeeTTAAkkaann''PPUUmmií́ ®®CC  ..  eemmEExxµµrr®®kkhhmm
bbJJŒŒbb''LLaannhhßßIIbb  rrYYcceellaattccuuHHeeFFII√√ssJJÔÔaabbJJŒŒbb''LLaannkkaamm""∆∆̈̈ggTTSSgg44ee®®KKOOgg    ®®BBmmTTSSgg  
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EE®®sskkbbJJÇÇaa[[GG~~kkCCiiHHTTSSggGGss''®®BBmmTTSSggGG~~kkeebbIIkkbbrr  ccuuHHBBIILLaannmmiinnVVcc''yykkGGII√√ttaamm
xx¬¬ÁÁnneeTT  rrYYccvvaabbJJÇÇaa[[bbeeNNII††rrKK~~aaeeTTAAkkaann''PPUUmmií́ ®®CC  ee®®JJHHsseemm††cc““ccuuHHååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kkeennAATTII
eennaaHH  ..

lluuHHkk∫∫ÁÁnnddMMeeNNIIrreeddIIrrppuuttEEttBBIIff~~ll''CCaattiiVVnnccmm©©aayyEEtt330000EEmm""®®ttbb""uueeNNˆ̂aaHH  KKWWccMM
kkNN††aallGGnnÊÊaakk''´́nn®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMgg  EEddllGGggkkaarrbbJJÇÇaa[[eerroobbccMMEExxßßee®®ttoomm
BBYYnnrrgg''ccSSCCaaee®®ssccyy""aagghhµµtt''cctt''  ..  eeBBlleennaaHHkkSSeePPII¬¬ggtt∫∫aall''FFuunn330000EEmm""®®ttbb""uueeNNˆ̂aaHH
KKWWccMMkkNN††aallGGnnÊÊaakk''´́nn®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMggEEddllGGggkkaarrbbJJÇÇaa[[eerroobbccMMEExxßßee®®ttoomm
BBYYnnrrgg''ccSSCCaaee®®ssccyy""aagghhµµtt''cctt''  ..  eeBBlleennaaHHkkSSeePPII¬¬ggtt∫∫aall''FFuunn3300mm˘̆mm˘̆,,  8811mm˘̆mm
nniiggGGaakkaa4477  VVjj''eeccjjBBIITTiissTTSSgg88  ee®®ssaacc®®KKaabb''mmkkBBIIeellIIddUUccrrnnÊÊHH  GG~~kkrrggee®®KKaaHH
ss¬¬aabb''KKrreellIIKK~~aaKKµµaanneessssssll''ddll''mm~~aakk''eeLLIIyy  ..  

eexxµµaaccTTSSggeennaaHHmmaanneeKKVVnneeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kknniiggssaall''  KKWWeellaakkPPUUQQYYyyeexxtt††TTII
11,,  TTII22,,  eellaakknnYYnn--ssaammiinnCCaaccaagghh√√aaggBBnnÏÏnnaaKKaarr,,  eellaakkssiiuunn--ssaavvaa""ttCCaaeeccAAhh√√aa--
yy®®ssuukkssEEgg˚̊rr,,  eellaakknnnn--nnaavvaaCCaannaayykkvviiTT¥¥aall&&yy,,  eellaakkyyss''--rr""nnCCaannaayykk
mmhhaavviiTT¥¥aall&&yy,,  eellaakkttUUcc--eeXXOOmmCCaassaaÂÂss††aaccaarr¥¥,,  eellaakkEEkkvv--yyUULL¨̈ggCCaannaayykk
EEpp~~kkhhiirrJJÔÔvvttƒƒ̈̈eexxtt††,,  eellaakkssflflaann--ffUUeemmXXMMuuss√√aayyeeVV"",,  eellaakkKKWW--ssflflaannhhUU  nniigghhUU--ttuugg
hhaann  CCaaeeffAAEEkkeerraaggcc®®kkGGaarreeQQII  ..ll..

mmYYyyssnnÊÊ¨̈HHmmaannLLaannLLgg''rr""UUEEvvrrmmYYyyee®®KKOOggmmkkddll''  kk**bbeeJJççjjGG~~kkeebbIIkkbbrrffIIµµ44nnaa
kk''  rrYYcceemmEExxµµrr®®kkhhmmbbJJÇÇaa[[eeddaaHHeellxxLLaannkkaamm""∆∆¨̈gg®®KKvvaatt''eeccaall  rrYYcceeLLIIggeebbIIkkbbrr
LLaanneennaaHHttaammLLaannhhßßIIbbrrbbss''vvaaccUUllkkaann''TTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbggvviijj  ..

´́ff©©ddEEddlleemm""aagg®®bbEEhhll33rreessooll  mmaannLLaannFFMM@@®®KKbb''FFuunn®®bbmmaaNN3300ee®®KKOOgg
ttMMeerroobbccYYrrxxaaggeeCCIIggvviiTT¥¥aall&&yy®®BBHHmmuunnIIvvggßß  nniiggmmYYyyCCYYrreeTToottxxaagglliiccrrhhUUttddll''vvtt††
PPIIPPiitt  eeddIImm∫∫IIddwwkkTTaahhaanneeccjjBBIIvviiTT¥¥aall&&yyeennHHbbeeJJœœaattffaa  KKYYrrEEtteeccjjBBIITTII®®kkuuggVVtt''
ddMMbbggPP¬¬aamm@@  ee®®JJHHGGaaeemmrriikkSSggmmkkTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkkk~~̈̈ggeeBBllqqaabb''eennHH  ..

kk∫∫ÁÁnnLLaannccMMnnYYnn3300ee®®KKOOggeennHHddwwkknnSSTTaahhaanneeTTAAkkaann''nniiKKmmsseemm††cc““  XXMMuuttaammWWuunn
mmaannTTaahhaannmm~~aakk''eeQQµµaaHHeessOOnnssll''eennAArrss''VVnnGGFFiibb∫∫aayyffaa  ––  eeBBlleennaaHHeemm""aagg
®®bbEEhhll55rreessooll  ttMMNNaaggGGggkkaarr[[ssJJÔÔaabbJJŒŒbb''LLaannTTSSggGGss''CCaahhUUrrEEhhrrttaa
mmpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55,,  vvaaEE®®sskkbbJJÇÇaa[[TTaahhaannTTSSggGGss''ccuuHHBBIILLaann  ®®BBmmTTSSgg®®VVbb''bbEEnnƒƒ
mmffaa  mmiinnVVcc''yykkGGII√√@@ttaammxx¬¬ÁÁnneeLLIIyy˘̆˘̆˘̆  vvaabbJJÇÇaa[[ccUUlleeTTAAkkaann''nniiKKmmsseemm††cc““  ..
lluuHHeeddIIrrppuuttEEttbbnnii††ccBBIIff~~ll''CCaattiiEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  vvaabbJJÇÇaa[[eeddIIrrccuuHHeeTTAAvvaallEE®®ssxxaaggeeqq√√gg
´́dd  vvaabbJJÇÇaa[[ttMMeerroobbCCYYrrKK~~aa[[VVnn®®ttwwmm®®ttgg''  ..  kkaarrBBiittkkEEnn¬¬ggeennaaHHCCaakkNN††aallGGnnÊÊaakk''
EExxßßee®®ttoomm´́nnXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMgg,,      vvaaBB&&TTÏÏrrgg''ccSSVVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaallCCaaee®®sscc  ..    ddUUeecc~~HH  
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1100nnaaTTIIee®®kkaayyBBIIkkaarrttMMeerroobbCCYYrr  ®®ssaabb''EEttkkSSeePPII¬¬gg®®KKbb''FFuunnVVjj''ee®®ssaacc®®KKaabb''ddUUccrrnnÊÊHH
ssmm¬¬aabb''TTaahhaanndd**kkMMsstt''TTSSggeennaaHHKKµµaanneemmtt††aa,,  ®®ttUUvvss¬¬aabb''KKrreellIIKK~~aa  ..  eessOOnnEEddlleennAA
rrss''eeddaayymmkkBBIIeeccHH®®kkaabbbbnn¬¬MMCCaammYYyyeexxµµaacc  rrhhUUttddll''JJkk''kkNN††aallyybb''ee®®CCAAeeTTIIbb
llUUnnvvaarreeccjjmmkkBBIITTIIeennaaHHmmkkVVnn  ..  ´́ff©©TTII2233eemmssaaddEEddll  ®®bbEEhhlleemm""aagg44rreessoo
ll  mmaannLLaannkkaamm""∆∆̈̈gg1100ee®®KKOOggeerroobbkk∫∫ÁÁnneennAApp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55  eennAAmmuuxxvviiTT¥¥aall&&yyGGflflaabb--
XXuutt,,  eeBBlleennaaHHeeXXIIjjmmiitt††ssflfluuyyeellaattccuuHHBBIILLaannhhßßIIbb  mmaannbbJJÇÇIImmYYyyssnn¬¬wwkkeennAA´́dd
eeddIIrrccUUlleeTTAAkkaann''bbrriieevvNNssaallaaEEddllmmaannGGss''eellaakknnaayyTTaahhaannrrgg  EEddll®®ttUUvv
eeKK®®bbmmUUllmmkkBBII®®KKbb''TTiissTTIIccMMnnYYnn440000nnaakk''  ttMMeerroobbCCYYrrCCaaee®®ssccrrgg''ccSSeennAATTIIeennaaHH  ..
mmiitt††ssflfluuyykk**eehhAAeeQQµµaaHH  rrYYccbbJJÇÇaa[[eeddIIrreeccjjeeTTAAeeLLIIggLLaannCCaahhUUrrEEhhrr  eeddaayykkuuhhkk
ffaannSSyykkeeTTAAeerroonnssUU®®tteennAAeexxtt††eessoommrraabb  ..  kk∫∫ÁÁnnLLaanneennHHbbrrqq¬¬ggssÊÊwwggssEEgg˚̊rrttaamm
ssııaannffIIµµeeTTAAkkaann''pp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55  bbrreeqqııaaHHeeTTAAeexxtt††eessoommrraabb  ..  mmuuxxkk∫∫ÁÁnnLLaanneennHH  mmaann
LLaannhhßßIIbbmmYYyyee®®KKOOgg  EEddllmmaanneemmEExxµµrr®®kkhhmmbbYYnnnnaakk''CCiiHHeennAAkk~~̈̈ggeennaaHHeebbIIkkbbrrnnSSpp¬¬ËËvv
..  xxaaggee®®kkaayymmaannLLaannLLgg''rr""UUEEvvrrBBIIrree®®KKOOgg  mmaanneeyyaaFFaaeekkµµgg@@®®bbEEhhll1188nnaakk''
kkaann''kkSSeePPII¬¬ggGGaaEEGGflflrrEEkkgg®®KKbb''́́ dd  CCaaGG~~kkkkaarrJJrrCCUUnnddMMeeNNIIrr  ..  lluuHHkk∫∫ÁÁnnLLaanneeTTAAddll''
PPUUmmiiVVtt''kkgg  LLaannhhßßIIbbQQbb''  eemmEExxµµrr®®kkhhmmeellIIkk´́ddCCaassJJÔÔaabbJJÇÇaa[[LLaannTTSSgg
GGss''QQbb''˘̆˘̆˘̆  eemmEExxµµrr®®kkhhmmeellaattccuuHHBBIILLaann  rrYYccEE®®sskkbbJJÇÇaa[[nnaayyTTaahhaannrrggTTSS
ggeennaaHHccuuHHBBIILLaann  ttMMeerroobbKK~~aaCCaaCCYYrr44@@nnaakk''ttaammbbeeNN††aayyff~~ll''  ..  ®®ssaabb''EEttrrMMeeBBCCeennaaHH
mmaann®®kkuummGGaaff··kkMMVVMMggdd**ee®®ccIInneellIIssllbb''eeccjjmmkkbbgg˙̇aajjxx¬¬ÁÁnn  eess¬¬øøkkJJkk''eexxµµAA  mmaaDDttUU
cc@@  mmuuxxmmaatt''mmiinnEEmmnnCCaaEExxµµrreeTT  mmaannGGaavvuuFF®®KKbb''FFuunnBB&&TTÏÏCCaabb''CCaaee®®sscc  ..  

eeBBlleennaaHHmmaannmmnnuussßß®®bbEEhhll110000nnaakk''  ≤≤ttGGaavvuuFFeellaatteeccjjmmkk  rrYYccccaabb''TTaa
hhaannrrggGGss''TTSSggeennaaHHccggss¬¬aabbeesskkbbYYnn@@nnaakk''eeppÌÌaabbKK~~aa  rrYYcceehhIIyykk**VVjj''ssmm¬¬aabb''
eeccaalleennAATTIIeennaaHHeeTTAA  ..

®®ssuukkmmggllbbUUrrII  mmaannkkssiiddΩΩaannEExxµµrr--CCbb""uunnmmYYyyssiiƒƒtteennAAEEkk∫∫rrpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55  ..
ccaabb''ttSSggBBII®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaaeekkIIttssÂÂggaamm  eeKKyykkkkEEnn¬¬ggeennaaHHCCaaTTIIttSSggkkggTT&&BBCCaattii  ..

eennAA´́ff©©TTII1199eemmssaa  mmaann®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMggdd**ee®®ccIInneellIIssllbb''eeccjjmmkk
BB&&TTÏÏTTIIeennaaHHCCaabb''ttSSggBBII®®BBllwwmm  ..  lluuHHddll''eemm""aagg99  eemmrrbbss''vvaaEE®®sskkttaammeemm®®kkUU  bbJJÇÇaa
[[nnaayynniiggkkUUnnTTaahhaann  ®®BBmmTTSSgg®®bbBBnnÏÏkkUUnn  [[eeccjjBBIIppÊÊHH®®bbmmUUllKK~~aaCCYYbbCCMMuukkNN††aall
vvaallkkssiiddΩΩaann  ..  lluuHHeeccjjmmkkCCYYbbCCMMuuee®®ssccVVcc''eehhIIyy  vvaabbJJÇÇaa[[VVjj''ccMMrruuHHeeTTAAeellII
CCnnrrggee®®KKaaHHGGss''TTSSggeennaaHH  ..  ®®KKaabb''ee®®ssaaccææddUUccrrnnÊÊHH  CCnnrrggee®®KKaaHHddYYllss¬¬aabb''KKgg
eeCCIIggeellIIKK~~aaKKµµaannssll''ddll''mm~~aakk''eeLLIIyy  ..

❑



GGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??                                                                                                                                  6666

eennAA´́ff©©TTII2233eemmssaa  eemm""aagg®®bbEEhhll55rreessooll  ee®®kkaayyBBIIddwwkknnSSnnaayyTTaahhaann
nnaayyTTaahhaannrrgg  nnaammWWuunnGG~~kkrrddΩΩkkaarrssIIuuvviill  nniiggGG~~kkmmuuxxGG~~kkkkaarreeccjjppuuttBBIITTII®®kkuuggGGss''
®®ssaabb''EEttmmaannLLaannhhßßIIbbCCaaee®®ccIInnee®®KKOOggeebbIIkkbbrrJJsseeBBjjTTII®®kkuugg  EE®®sskkbbMMBBgg
sseemm¬¬ggttaammeemm®®kkUU  eeccjjbbJJÇÇaaCCaaddaacc''NNaatt''  eeddjj®®bbCCaaCCnnTTSSggGGss''  [[ffyyeeccjj
BBIITTII®®kkuugg[[GGss''kk~~̈̈ggrryy:eeBBll2244eemm""aagg  ..

lluuHHææppÊÊaall''®®tteeccookknnUUvvbbJJÇÇaaCCaaddaacc''NNaatt''dd**ccEEmm¬¬kkrrbbss''GGggkkaarr  EEddllKKµµaannEExxµµrr
NNaassaall''CCaannrrNNaaeennaaHH  mmaann®®bbCCaaCCnnEExxµµrrxx¬¬HHPP&&yyttkk''ss¬¬¨̈ttxx¬¬SSggeeBBkkkk**ss¬¬aabb''PP¬¬aamm
ååTTaahhrrNN__ddUUcceellaakkeehhgg--LLaagg  ccaagghh√√aaggssaallaaddMMbbUUgg  eellaakkKKSSggeebbHHddUUggss¬¬aa
bb''mmYYyyrrMMeeBBcc  ..  mmaann®®ssIICCaaee®®ccIInnssnn¬¬bb''VVtt''ssµµaarrttII  mmaannrrUUbbxxMM∆∆̈̈CCaaeeddIImmEEddllssnn¬¬bb''VV
tt''ssµµaarrttIICCaaee®®ccIInneemm""aagg  lluuHHddwwggxx¬¬ÁÁnneeLLIIggvviijjeeTTIIbbyyMMddUUccmmnnuussßßqqÁÁtt  ..  mmaann®®bbCCaaCCnn
xx¬¬HHrrtt''eeTTAAeeddkkkkNN††aallff~~ll''  ssmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnn[[LLaannkkiinn  ..  mmaann®®ssIICCaaee®®ccIInnJJnn''nnaakk''
EEddll®®ttUUvvGGggkkaarrbbMMEEbbkkbbII††  nnSSeeTTAATTIIGGaaff··kkMMVVMMgg  kkMMBBuuggGGgg̈̈yyssMMkkuukk{{bbkkUUnnssMMrrkk''TTwwkk
EEPP~~kk  eekkIIttTTuukk≈≈sswwggVVtt''vviiJJÔÔaaNN  ee®®JJHHssggßß&&yyssµµaannffaa  GGggkkaarrnnSSbbII††GGjjeeTTAAssmm¬¬aabb''
eeTTddwwgg  ??

®®ssaabb''EEttææffaaGGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaaeeddjj®®bbCCaaCCnn[[ffyyeeccjjBBIITTII®®kkuugg  ddUUeecc~~HHTTuukk≈≈
mmYYyyCCaann''dd**FF©©nn''  mmkkssgg˚̊tt''eellIITTuukk≈≈mmYYyyCCaann''eeTToott  ..  mmaann®®ssIIxx¬¬HHmmaann´́ppÊÊeeJJHH®®KKbb''EExx˘̆˘̆
kkUUnncc∫∫ggkkMMBBuuggQQWWee®®kkaakkmmiinnrrYYcc  bbII††®®ttUUvvGGggkkaarrnnSSyykkeeTTAATTTTYYllsseemm††cc““˘̆˘̆˘̆  ®®ssaabb''
EEtt≤≤LLËËvveennHH®®ttUUvveeKKeeddjj[[ffyyccaakkeeccjjBBIITTIIllMMeennAA˘̆˘̆˘̆  {{vvaassnnaa´́nn®®bbCCaaCCnnEExxµµrr  !!
´́nnÂÂssII††EExxµµrrdd**kkMMsstt''eeGGIIyy˘̆˘̆˘̆  eettIIeeTTAACCaayy""aaggNNaaeeTTAA  ??

eennAAkk~~̈̈ggkkaall:eeTTss:eennHH  KKµµaannnnrrNNaaGGaaccCCYYyynnrrNNaaVVnneeLLIIyy  ..  ®®BBllwwmm´́ff©©
TTII2244eemmssaa  ®®bbCCaaCCnnCCiittmmYYyyllaannnnaakk''  ®®ttUUvvEEttffyyeeccjjBBIITTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ..  ´́dd
mm≈≈aaggBBrrkkUUnnttUUcc  ´́ddmm≈≈aaggeeTToottddwwkk´́ddkkUUnnFFMM  mmaannEEttssMMJJyymmYYyyeennAAeellIIxx~~gg  sswwggEEtt
VVtt´́ddTTeeTTTTSSggGGss''KK~~aa  ..  ®®bbCCaaCCnnTTSSggGGss''eeddIIrreeffIIµµrreeCCIIgg  ee®®JJHHGGggkkaarreessII~~rrffyynn††
mm""UUttUU  rrWWuumm""kk  kkgg''  ttSSggBBIÍ́ ff©©TTII1199eemmssaaGGss''rrllIIggeeTTAAeehhIIyy  ..  mmaann®®KKYYssaarrxx¬¬HH®®ttUUvv
EEssggEEmm""““ccaass''CCrraa,,  EEssgg®®bbBBnnÏÏEEddlleeTTIIbbssMMrraallkkUUnneehhIIyy,,  EEssggbbggbbÌÌËËnnQQWW
FF©©nn''……BBiikkaarr  bbeeNNII††rreeTTAAKKµµaannTTIIeeddAA  ..

eennAA´́ff©©TTII2277eemmssaa        GGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaaCCaaddaacc''NNaatt''bbEEnnƒƒmmmmkkeeTToott      KKWWeeddjj  

GGggkkaarreeddjj®®bbCCaaCCnn[[ffyyeeccjjBBIITTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg
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®®bbCCaaCCnnTTSSggGGss''  [[ffyyeeccjj[[ppuuttBBIIff~~ll''CCaattii  BBIIddggssÊÊwwggccmm©©aayyyy""aaggttiiccBBIIrrKKII
LLËËEEmm""®®tt  ee®®JJHHGGggkkaarrbbEEgg√√ggddaannkkMMuu[[EExxµµrreeXXIIjjBBYYkkeeyyookkkkuuggccUUllmmkk®®bbmmUUllGGaa--
nniikkCCnnyyYYnn  nniigg®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††®®bbeeTTssEExxµµrr  ddwwkkyykkeeTTAA®®ssuukkyyYYnn  ..  eeBBlleennaaHHrraa--
ÂÂss††GG~~kkEE®®ss  ®®ttUUvvffyyeeccjjBBIIllMMeennAATTSSggGGss''KK~~aa  ..

{{BBuueeTTÏÏaaeeGGIIyy  !!  eettIIEExxµµrrCCaammççaass''TTwwkkddIIrraabb''llaannnnaakk''eennaaHH  nnSSkkUUnnttUUcc@@  EEmm""““ccaass''
CCrraa  eeTTAA®®CCkkeennAA‰‰NNaa  ??  ..  EExxeemmssaaCCaarrddUUvveekk††AA  ssIIttuuNN˙̇PPaaBBeeLLIIggddll''kkMMrriitt4455
GGggßßaarr  ..  EExxµµrrrrss''eennAAkkNN††aallvvaallll˙̇eell˙̇vv,,  kkNN††aall´́®®BBssµµssaann  BBwwggddIICCaaEE®®KK  BBwwgg
eemmXXCCaaddMMbbUUll  ..  kkEEnn¬¬ggxx¬¬HHKKµµaannTTwwkk  kkEEnn¬¬ggxx¬¬HHKKµµaannGGuuss˘̆˘̆˘̆  ..  kkMMBBuuggGGss''ssggÙÙwwmmeeddaa
yy®®ttUUvveeddkkccSSeeBBllss¬¬aabb''ee®®JJHHGGtt''TTwwkk  eeBBlleennaaHHmmaann®®bbpp~~ËËllmmYYyydd**GGssççaarr¥¥  eemmIIll
ccuuHHkkMMBBuuggeekk††AAEEhhggGGnnÊÊHHssaarr  eemmXX®®ssLLHHeeFFggKKµµaannBBBBkk  ®®ssaabb''EEtteennAA´́ff©©TTII2299
eemmssaaeemm""aagg33rreessooll  mmaanneePP¬¬øøggmmYYyyeemmyy""aaggFFMM  kk~~̈̈ggrryy:eeBBll®®bbEEhhllbbIIeemm""aagg  ..
ddUUeecc~~HHttaammvvaallEE®®ss  TTwwkkmmaannkkMMBBss''1155ssgg''TTIIEEmm""®®tt  ..  eennAAttaammGGNN††ËËggnnaannaammaannTTww
kkhhUUrryy""aaggeeBBjj@@  ..  bb""uuEEnn††nnwwkkeeTTAAKKYYrr[[GGaaeeNNaaccGGaaFFmm··ddll''EExxµµrrTTSSggGGss''eennaaHHNNaa
ss''  TTSSggccaass''  TTSSggeekkµµgg  TTSSggGG~~kkQQWW  TTSSggGG~~kkCCaa  ®®ssII@@eeTTIIbbnnwwggssMMrraallkkUUnnrrYYcc  CCaa
BBiieessssGG~~kkeennAATTII®®kkuugg  EEddllmmiinnFF¬¬aabb''CCYYbb®®bbTTHHnnUUvvssƒƒaannPPaaBBEEbbbbeennHH  lluuHH®®ttUUvveennAA
kkNN††aalleePP¬¬øøggkkNN††aallxx¥¥ll''CCiitt33eemm""aaggddUUeecc~~HH  kk**rrggaarrjjaakk''jj&&rrddUUcc®®KKuunnccaajj''®®KKbb''@@
KK~~aa  ..  GG~~kkxx¬¬HHEE®®sskkff©©ËËrrffaa  ––  ««  {{eeTTvvttaaeellaakkeeGGIIyy  !!  eettIIrrss''eennAAyy""aaggddUUcceemm††cceeTTAA
ssUUmmeellaakkCCYYyyppgg@@  !!  »»  ..  eevvTTnnaarreebboobbeennHH  eeyyIIggFF¬¬aabb''eeXXIIjjEEttkk~~¨̈ggeerrOOggkkuunneeTT
EEtteeBBlleennHHGGggkkaarreeFFII√√[[EExxµµrrrraabb''llaannnnaakk''  ®®bbTTHHeesscckkII††eevvTTnnaappÊÊaall''@@EEPP~~kk  ..  yybb''
eennaaHH  KKµµaannnnrrNNaaTTTTYYllTTaannddMMeeNNkkeekkIItteeTT  ®®KKbb''@@KK~~aabbeeNNII††rr®®KKYYssaarrrrkkddIITTYYllxxııss''
mmiinnlliiccTTwwkkeeddIImm∫∫IInnwwggGGgg̈̈yy®®tteeVVmmkk∫∫aallkk∫∫aallCCgggg''TTll''PP¬¬WW̆̆ ˘̆˘̆..

®®bbCCaaCCnnEExxµµrrEEddlleePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAkkaann''PPUUmmiikkaacc''rreeTTHH  kk~~¨̈ggkkggbbwwggFFMMsshhkkrrNN__
´́®®BBttUUccCCaaee®®ccIInnJJnn''nnaakk''  eeddIIrreeddkkJJssvvaall  xxaaggeekkIIttff~~ll''CCaattiieellxx55mmaannccmm©©aayy
BBII22KK˘̆mm˘̆  KKµµaannTTIICCMMrrkkTTaall''EEtteessaaHH  ..  ®®KKbb''@@KK~~aaPP&&yyttkk''ss¬¬¨̈ttCCaa´́®®kkEEllgg  ee®®JJHH
ee®®ccIInn´́ff©©eeTTAAeehhIIyy  KKµµaannnnrrNNaaTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvkkaarrJJrrssnnii††ssuuxxeeLLIIyy  ..

eennAA´́ff©©TTII1144ååssPPaa  eemm""aagg®®bbEEhhll33rreessooll  VVnnTTTTYYllddMMNNwwggffaa  mmaannGG~~kk
kkaann''kk††aabb''mmkkddll''eehhIIyy  ..  ®®KKbb''@@KK~~aaee®®ttkkGGrrNNaass''  rrtt''®®bbjjaayyeeTTAATTTTYYlleeccAA--
hh√√aayyffIIµµ  ccgg''ddwwggEEppnnkkaarrffIIµµ  ..  GGgg®®bbCCMMuueebbIIkkeennAAkkNN††aallvvaallll˙̇eell˙̇vv  kkNN††aall´́ff©©
eekk††AA  ..  lluuHH®®bbCCaaCCnnCCaaee®®ccIInnJJnn''nnaakk''mmkkCCYYbbCCMMuueehhIIyy  mmYYyyssnnÊÊ̈̈HHFFMMeeTTIIbbeeXXIIjjmmiitt††
LLSS,,  mmiitt††KKiinn,,  mmiitt††TTiitt  ..  mmiitt††TTSSggbbIInnaakk''eennHHCCaaeemmeeccaarryy""aaggkkaaccssaahhaavv  ssMMNNaakk''
eennAAEEttkk~~¨̈gg´́®®BBrrnnaammxxaaggeekkIIttPPUUmmiibbwwggFFMMnniiggPPUUmmiikkaacc''rreeTTHH  ..            eeBBlleennaaHHmmaanneeyyaaFFaa  
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eekkµµgg@@  GGaayyuu®®bbEEhhll1155qq~~SS  mmaann®®ssII33nnaakk''  ®®bbuuss33nnaakk''  kkaann''kkSSeePPII¬¬ggGGaaEEGGflflrrEEkkgg
®®KKbb''@@´́ddttaammkkaarrJJrr  ..  eeyyaaFFaaTTSSggeennaaHHmmaannTTwwkkmmuuxxmmSS  hhaakk''ddUUccCCaammaannKKMMnnMMuurraabb''
rryyCCaattiimmkkeehhIIyy  ……hhaakk''ddUUccCCaaee®®sskkXX¬¬aannssaacc''QQaamm®®ssss''@@mmkkBBIInnaayy  ..

mmiitt††LLSSEEPP~~kk®®kkhhmmEEtt¬¬  ccaabb''eeppII††mmnniiyyaayyffaa  ––  ««  ®®kkuummxxMM∆∆̈̈CCaattMMNNaaggGGggkkaarrppÊÊaall''
..  GGggkkaarrddaakk''TTiissbbJJÇÇËËnn®®kkuummxxMM∆∆ ¨̈mmkkkkaann''kk††aabb''mmiitt††TTSSggGGss''eennAAkkggbbwwggFFMMeennHH  ..
eeyyIIgg®®ttUUvvEEtteebbIIkkssmmrrPPUUmmiivvaayyssMMrruukk  eeFFII√√EE®®ss®®VVMMgg  eeFFII√√EE®®ssvvssßßaa  ..  BBIIee®®JJHHmmiitt††
TTSSggGGss''KK~~aahhUUbbVVyy,,  VVyyeekkIIttmmkkBBIIEE®®ss,,  ddUUeecc~~HHeeyyIIgg®®ttUUvvEEttddSS®®ssUUvv  ..  ttSSggBBII
ddUUnnttaammkk  mmiinnEEddlleeXXIIjjnnrrNNaahhUUbb®®kkddaass''  EEddllsskkii††PPUUmmiinniiggcc®®kkBBttii††bbeeggII̊̊ttCCaa
DDIIbb¬¬ËËmmeennaaHHVVnneeLLIIyy  ..  ddggVV""kk˚̊aaEEddlleeKKGGgg̈̈yyssrreessrreellIIttuu  kk**hhUUbbmmiinneekkIItt  EEddrr
..  ddUUeecc~~HHccaabb''BBIÍ́ ff©©eennHHeeTTAA    GGggkkaarrbbeeggII̊̊ttddggVV""kk˚̊aanniiggssIIÊÊLLËËffIIµµ  KKWWnngg&&ll  rrnnaass''  EEbb""ll
ccbb  EExx√√vv  ..ll..  »»  ..  eeBBlleennaaHHmmaannmmiitt††22nnaakk''eeppßßggeeTToott  eeddIIrrccUUllmmkkkkaann''  GGgg®®bbCCMMuu
EEPP~~kk®®kkhhmmEEtt¬¬  mmuuxxkkaacceeXXaarreeXXAAdd**GGssççaarr¥¥  ..  mmiitt††LLSSeellIIkk´́ddccggÌÌ¨̈ll  eehhII
yy®®VVbb''®®bbCCaaCCnnffaa  ––  ««  eennHHmmiitt††eehhookk  eennaaHHmmiitt††yyiinn  ..  GGggkkaarrccaatt''ttSSggCCaaQQ¬¬bb
eemmIIllkkaarrxxuuss®®ttUUvvsshhkkrrNN__eennAA´́®®BBttUUcceeyyIIggeennHH  »»  ..

lluuHHccbb''GGgg®®bbCCMMuudd**ee®®kkoomm®®kkMMeennHH  mmiitt††LLSSccaabb''eeppII††mmbb¬¬nn''eeddaayyee®®bbIIJJkk¥¥eessII~~CCMMnnYY--
ss  ..  mmiitt††LLSS®®bbkkaasseessII~~nnaaLLiikkaa´́dd  vviiTT¥¥¨̈  mm""UUttUU  kkgg''  mm""aassIIuunneeddrr  ..  JJkk¥¥eessII~~ssaahhaa
vvCCaaggJJkk¥¥bb¬¬nn''  ee®®JJHHGGggkkaarr[[GGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏyy""aaggeeBBjjeelljjddll''eeccaarreeddIIrreessII~~  ..
eebbIImmççaass''®®TTBB¥¥bbddiieessFFmmiinn[[eeccaarreeTT  GGggkkaarrGGnnuuJJÔÔaatt[[ssmm¬¬aabb''eeccaallccuuHH  rrYYcceeccaaTT
ffaakk∫∫tt''GGggkkaarr  ..

ccaabb''ttSSggBBIÍ́ ff©©eennaaHHmmkk  ®®kkuummeennHH®®ttYYtt®®ttaarraaÂÂss††EExxµµrrttaammrrbbbbeeccaarr  KKWWeeddIIrreessII~~eexxÊÊcc
xxIIÊÊ  rrYYccssmm¬¬aabb''eeccaall  ..ll..  nniigg  ..ll..

❑
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eennAA´́ff©©TTII2233eemmssaa  eemm""aagg55kknn¬¬HHrreessooll  GGggkkaarrkkMMBBuuggGGnnuuvvtt††EEppnnkkaarree®®bbIIkkll
ll∫∫iiccPPrreeVVkkGG~~kkrrddΩΩkkaarreennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbgg®®KKbb''@@EEpp~~kk  ddwwkknnSSyykkeeTTAAccUUllGGnnÊÊaakk''
EEddll®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMgg  eerroobbccMMEExxßßee®®ttoommrrgg''ccSSVVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaall˘̆˘̆˘̆..

ccMMEENNkkmmiitt††ssflflUUEEbbrrCCaaeeTTAAxxßßiibbbbuuKKlliikkeeBBTT¥¥®®kkssYYggrrffeePPII¬¬gg  nniiggkkmmµµkkrreerraagg
cc®®kkttMMVVjj  ffaammiitt††TTSSggGGss''®®ttUUvveennAA[[eess©©øømmmmYYyykkEEnn¬¬ggssiinn  ccSSss††aabb''bbJJÇÇaassaarrCCaa
ffIIµµ  ..

eennAA´́ff©©TTII2244eemmssaa  eemm""aagg®®bbEEhhll1100®®BBwwkk  GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[eehhAAbbuuKKlliikkeeBBTT¥¥
TTSSggGGss''®®BBmmTTSSgg®®KKYYssaarr  ®®bbmmUUllKK~~aaeeTTAACCYYbbCCMMuueennAAkk~~̈̈ggmmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥FFMMeennAAVVtt''ddMMbbgg  ..
lluuHHmmkkCCYYbbCCMMuuee®®ssccVVcc''  kk**eeXXIIjjmmiitt††ssflflUUeebbIIkkLLaannLLgg''rr""UUEEvvrrmmkkQQbb''eennAATTIIeennaaHHllµµmm
mmiitt††ssflflUUccuuHHBBIILLaann  rrYYcceellIIkk´́ddccggÌÌ¨̈llLLaannkkaamm""∆∆¨̈gg33ee®®KKOOgg  EEddlleerroobbkk∫∫ÁÁnnrrgg''ccSSCCaa
ee®®sscc  ®®BBmmTTSSggeeccjjbbJJÇÇaaCCaaddaacc''NNaatt''TTSSggbbgg≈≈MM  ddll''bbuuKKlliikkeeBBTT¥¥®®BBmmTTSSgg®®KKYY
ssaarr  ®®ttUUvvEEtteeLLIIggLLaanneennaaHH  ..

bbuuKKlliikkeeBBTT¥¥TTSSggGGss''eeTTAACCaaKKSSggmmaatt''  KKµµaannJJkk¥¥ttvvaa""  ®®ttUUvvEEttppßßggee®®BBggddwwkk´́dd
kkUUnn  bbeeNNII††rr®®bbBBnnÏÏ  ttMMeerroobbCCYYrreeLLIIggLLaannttaammbbJJÇÇaaddaacc''NNaatt''eennHHeeddaayy´́ddTTeeTT®®KKbb''
KK~~aa  ..

mmaannbbuuKKlliikkeeBBTT¥¥xx¬¬HHCCaaGG~~kkyyaamm  eeBBlleennaaHH®®ttUUvvEEtteeLLIIggLLaannPP¬¬aamm  ddUUeecc~~HHCCaabb''
ttaammxx¬¬ÁÁnnmmaannEEtteexxaaGGaavvyyaammbb""uueeNNˆ̂aaHH  rrII‰‰®®bbBBnnÏÏkkUUnn  kk**®®ttUUvvEEbbkkKK~~aarrhhUUtt  ttSSggBBIÍ́ ff©©
eennaaHHmmkk  ..

kk∫∫ÁÁnnLLaannEEhhrreeccjjBBIImmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥  eeddaayymmaannLLaannLLgg''rr""UUEEvvrreebbIIkkbbrreeddaayymmiitt††
ssflflUUCCaaGG~~kknnSSpp¬¬ËËvv  rrYYcceeTTAAQQbb''ssMMcctteennAAvvtt††ssuuPPII  ..  mmkkddll''TTIIeennHH  mmiitt††ssflflUUeellaattccuuHHBBII
LLaann®®BBmmTTSSggnniiyyaayyffaa  ccUUrreennAAssMMNNaakk''TTIIeennHHssiinnccuuHH  ccSSss††aabb''bbJJÇÇaaCCaaffIIµµ  ..  rrYYcc
eehhIIyymmiitt††ssflflUUkk**ddwwkknnSSkk∫∫ÁÁnnLLaannTTeeTTeennaaHH®®ttLLbb''eeTTAAvviijjVVtt''  ..

®®BBwwkk´́ff©©TTII2277eemmssaa  eeXXIIjjmmiitt††ssflflUUmmkkCCYYbbbbuuKKlliikkeeBBTT¥¥  EEddlleeKKyykkmmkkccaakk''
eeccaalleennAAvvtt††ssuuPPIITTSSggGGss''eennaaHH  ..  eellaakkBBwwgg--KKiimmssflflaa  CCaaeevvCCÇÇbbNNiiÎÎttnniiggCCaannaayykk
eeBBTT¥¥FFMMeennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  CCaammiitt††CCiittss~~iiTTÏÏmmiitt††ssflflUU  eellaakkEEttggEEttååbbttƒƒmm∏∏ddll''®®bbBBnnÏÏ
kkUUmmmmiitt††ssflflUU  eeBBllEEddllmmiitt††ssflflUUrrtt''eeccaall®®ssuukk  ..  ddUUeecc~~HHeellaakkBBwwgg--KKiimmssflflaaVVnnssII††bb--
eennÊÊaassmmiitt††ssflflUUyy""aaggeessµµaaHHffaa  ––      EEnn±±ssflflUU  !!  eettIIGGggkkaarrCCaannrrNNaaeeKK  ??    GGggkkaarrrrbbss''ssflflUU  

eerrOOggccEEmm¬¬kkEEddllkkUUnnEExxµµrr®®ttUUvvEEttddwwgg
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‰‰ggGGnnuuvvtt††EEppnnkkaarrdd**qqÁÁttllIIllaa  ..  kkaarrCCeenn¬¬øøss®®bbCCaaCCnnyy""aaggeennHH  KKWWssmm¬¬aabb''nniiggbbMM--
pp¬¬aajjCCaattii‰‰ggeeTTNNaa±±̆̆ ˘̆˘̆  ®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††  eeddIImmeeQQII  ddMMNNSSddSSdduuHHEEddllmmççaass''eeddIIrreeccaall
®®ttUUvvvviinnaasshhiinneehhaaccTTSSggGGss''eehhIIyykk~~̈̈ggeeBBlleennHH  ..

eeBBlleennaaHHmmiitt††ssflflUUeeFFII√√mmuuxxss©©ÁÁtt  kk**eellIIkk´́ddss††SSeekkookk´́ddeeqq√√ggeellaakkKKiimmssflflaa  rrYYccbb--
eeNNII††rreeTTAAqq©©aayyppuuttBBIIbbuuKKlliikkTTSSggLLaayy  rrYYccQQrrxxßßiibbKK~~aayy""aaggyyUUrr  eeTTIIbbddwwkk´́ddKK~~aammkk
kkaann''kkEEnn¬¬ggddEEddllvviijj  ..

eellaakkKKiimmssflflaammuuxxss©©ÁÁtt  mmaannGGaarrmmµµNN__GGnnÊÊHHssaarrCCaaxx¬¬SSgg  ..  eellaakkssmm¬¬wwggsshhkkaarrII
rrbbss''eellaakkmmYYyyssnnÊÊ¨̈HHFFMM  eeTTIIbbeellaakknniiyyaayyffaa  ––  xxMM∆∆̈̈ssUUmmllaaeellaakk@@eeTTAAeeFFII√√kkaarreennAA
vvtt††́́ ®®CC®®ssuukkeemmaaggÚÚssßßIIeehhIIyy˘̆˘̆˘̆..

®®BBllwwmm´́ff©©2288eemmssaa  eellaakkBBwwgg--KKiimmssflflaabbeeNNII††rrkkUUnn®®bbBBnnÏÏeeddIIrreeffIIµµrreeCCIIggeeTTAA
kkaann''vvtt††́́ ®®CC  ..  eellaakk®®ttUUvveeddIIrrkkaatt''PPUUmmiikkaacc''rreeTTHH  eehhIIyyVVnnCCYYbbeellaakkyyII--vviijj®®TTII  CCaa
nnaayykkssaallBBiieessaaFFnn__eennAAmmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥FFMM´́nnTTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ..  eellaakkTTSSggBBIIrrnnaakk''
bbeeNNII††rrKK~~aaeeKKccccUUllkk~~¨̈gg´́®®BBss∫∫aatt  rrYYccCCEECCkkKK~~aayy""aaggyyUUrr  ..  eellaakkKKiimmssflflaa®®VVbb''
eellaakkvviijj®®TTIIffaa  ––  mmiitt††ssflflUUkkMMeejjIIjj®®BBmmTTSSgg®®BBmmaanneellaakkddUUcctteeTTAA  ––  EEnn±±ssflflaa  eebbIIccgg''
rrss''eennAAtteeTTAAeeTToott  ®®ttUUvveeccHHGGtt''FFµµtt''  ®®ttUUvveeccHHeeFFII√√KKrreeffII√√ff¬¬gg''  ®®ttUUvveeccHHkkssaaggxx¬¬ÁÁnn  CCMMrrHHkkaarr
‰‰kkCCnnNNaa±±  ..  ssflflaa‰‰ggCCaammiitt††CCiittss~~iiTTÏÏnnwwggxxMM∆∆̈̈  FF¬¬aabb''CCYYyyEEffTTSS®®KKYYssaarrrrbbss''xxMM∆∆̈̈  ddUUeecc~~HHxxMM∆∆̈̈
®®VVbb''nnUUvvKKMMeerraaggkkaarrNN__GGaaff··kkMMVVMMggmmYYyyCCaaBBiieessss  KKWWGGggkkaarree®®KKaaggTTuukkEExxµµrrEEttbbYYnnmmWWuu
nnnnaakk''  [[eeFFII√√CCaammççaass''TTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..      ee®®kkAABBIIeennaaHH®®ttUUvvyykkeeccjj  ..      eellaakk
eevvCCÇÇbbNNiiÎÎttBBwwgg--KKiimmssflflaanniiTTaannddll''®®ttwwmmhh~~wwgg  eellaakk®®sskk''TTwwkkEEPP~~kkee®®ccaakk@@  rrYYcckk**bbnn††
eeTTAAeeTToott  ..  lluuHHææyy""aaggeennHH  xxMM∆∆̈̈kk**ssmm¬¬kk''ssmm¬¬wwggmmiitt††ssflflUU®®BBmmTTSSggKKMMhhkkssYYrrffaa  eettIIeellaa
kk@@EEddlleeTTAATTTTYYllsseemm††cc““BBIÍ́ ff©©mmuunneennaaHHyy""aaggeemm""cceeTTAAeehhIIyy  !!  »»  ..  eeBBlleennHHeeddII
mm∫∫IIsseeÂÂggaaHHssflflaa‰‰gg  EEddllCCaaGG~~kkmmaannKKuuNNdd**eellIIssllbb''ccMMeeJJHH®®KKYYssaarrxxMM∆∆̈̈  eeTTIIbbxxMM∆∆̈̈´́ll
llkkddaakk''TTiissbbJJÇÇËËnnssflflaa‰‰gg[[eeTTAAeeFFII√√kkaarreennAAvvtt††́́ ®®CCCCaabbnnÊÊaann''eennHH  ..ll..  nniigg  ..ll..

eeBBlleennaaHHeellaakkBBwwgg--KKiimmssflflaa{{bbeellaakk®®TTII®®BBmmTTSSggff©©ËËrrxxßßwwbb@@ffaa  eettIIeeCCOO……eeTT  ??
{{®®TTIIeeGGIIyyxxMM∆∆̈̈mmaannGGaarrmmµµNN__ttkk''ss¬¬̈̈ttNNaass''̆̆ ˘̆˘̆  EEnn±±®®TTIĬ̆ ˘̆˘̆  mmaannEEtt®®TTII‰‰ggeeTTeeTTIIbbxxMM∆∆̈̈®®VVbb''
NNaa±±  !!˘̆˘̆˘̆..  ccMMEENNkkeellaakk®®TTIIlluuHHVVnnss††aabb''nnUUvvGGBB∏∏ËËtteehhttuummiinnKKYYrr[[eeCCOO    EEttCCaaeerrOOggBBiitt
eellaakkkk**®®sskk''TTwwkkEEPP~~kkee®®ccaakk@@  eeddaayy®®sseeNNaaHHeellaakkssflflaabbeeNNII††rrbbII††®®bbBBnnÏÏkkaatt''  PPUUmmii
kkaatt''vvaall  kkaatt''´́®®BB  ppßßggee®®BBggeeTTAAkkaann''vvtt††´́®®CC  ssiiƒƒtteennAAmmaatt''´́®®BBrrnnaamm  VVtt´́dd
TTeeTTmmiinnddwwggCCaavvaassnnaaGGnnaaKKttvvaannwwggeeTTAACCaayy""aaggNNaa  ??

eeBBlleellaakk®®TTIIyykkCCaayyGGaavvCCUUttTTwwkkEEPP~~kk  ®®BBmmTTSSggGGttƒƒaaFFiibb∫∫aayybbJJÇÇaakk''GGBB∏∏ËËtt--
eehhttuudd**GGaa®®kkkk''ddUUccKK~~aaeennHHCCMMrraabbeellaakkssflflaaffaa  ––      ««  xxMM∆∆̈̈VVTTEEttggEEtteeTTAAccaakk''ff~~SS[[®®KKYYssaarr  
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KKNN®®ssuukkeeQQµµaaHHkkkk''  eennAAPPUUmmií́ ®®BBttUUccxxaaggtt∫∫ËËggeennHH  ..  mmiitt††kkkk''kk**®®BBmmaannxxMM∆∆̈̈VVTTffaa  [[
eeccHHeeFFII√√xx√√aakk''  eeFFII√√ff¬¬gg''eeFFII√√KK  eeTTIIbbGGaaccqq¬¬ggppuuttmmhhaaee®®KKaaHHkkaacceennHH  ee®®JJHHGGggkkaarrmmaannKKMMeerraa
ggkkaarrssmm©©aatt''TTuukkrraaÂÂss††EExxµµrr[[eennAAssll''EEtt44mmWWuunnnnaakk''GGJJççwwggEEddrr  ..

eeBBlleennaaHHeellaakkTTSSggBBIIrrmmaannGGaarrmmµµNN__ttkk''ss¬¬¨̈ttCCaayy""aaggxx¬¬SSgg  eeTTAACCaaKKSSggmmaatt''rrkk
JJkk¥¥nniiyyaayytteeTTAAeeTToottEEllggeekkIItt  ..  ssmm¬¬wwggmmuuxxKK~~aayy""aaggyyUUrrGGss''ssggÙÙwwmm  kk**ssMMuullaa
EEbbkkKK~~aaeeTTAAkkaann''TTIIeeddAAeerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  ..

kk~~̈̈ggeeBBllEEbbkkKK~~aaCCaaccuuggee®®kkaayyeennHH  eellaakkTTSSggBBIIrrGGgg̈̈yykk††̈̈kkkk††ÁÁllkk~~̈̈ggcciitt††BBMMuuGGaacc
rrkkJJkk¥¥eeBBccnn__‰‰NNaammkkBBNN··nnaaVVnneeLLIIyy  ..  eellaakkTTSSggBBIIrrnnaakk''EEbbkkKK~~aarrhhUUtt  !!˘̆˘̆˘̆
ee®®JJHHeennAATTIIbbJJççbb'',,  GG~~kk®®BBmmaanneeKKkkII††  GG~~kk®®ttUUvveeKK®®BBmmaannkkII††  ®®ttUUvvGGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaa[[
ssmm¬¬aabb''eeccaallCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''  ˘̆˘̆˘̆ddUUccCCaammiitt††kkkk''EEddllKKNN®®ssuukk  eehhIIyyEEddllBBIIGGttIIttkkaa
llCCaaKKUUllIIEErrkkddII  nniiggCCaaeeccaarrllYYccmmaann''TTaa  VVnn®®ttUUvvGGggkkaarrccaatt''[[eeKKssmm¬¬aabb''eeccaalleennAA
´́ff©©TTII2200  ttuullaa  qq~~SS11997788  eevvllaaeemm""aagg88yybb''  ..

mmiitt††ssflflUU®®ttUUvveeKKccaabb''xx¬¬ÁÁnneennAA´́ff©©TTII2211ååssPPaa11997777  ..  bbYYnnEExxee®®kkaayymmkk  ®®bbBBnnÏÏ
mmiitt††ssflflUU®®ttUUvveeKKccaabb''xx¬¬ÁÁnneeTToott  KKWWeennAA´́ff©©TTII88kkJJÔÔaaqq~~SSddEEddll  ..  GGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaa[[
yykkeeTTAAddaakk''KKuukkTTYYllEEss¬¬gg  eeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµssiinneeTTIIbbssmm¬¬aabb''eeccaallTTSSggBBIIrrnnaakk''eennAA´́ff©©
TTII1188ttuullaa11997777  ..

--  GGggkkaarr[[eeKKccaabb''xx¬¬ÁÁnneellaakkBBwwgg--KKiimmssflflaaeennAAyybb''́́ ff©©TTII1111  vviicciiœœkkaa  11997766  nnSS
yykkeeTTAAddaakk''KKuukkTTYYllEEss¬¬gg  ..  eeddaayyssaarrTTaarruuNNkkmmµµeellIIxx¬¬ÁÁnn  eellaakkkk**ss¬¬aabb''eennAA´́ff©©66
ååssPPaa  11997777  eeTTAA  ..

--  GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[eeKKssmm¬¬aabb''eellaakkeeBBTT¥¥yyWW--vviijj®®TTIIeennAA´́ff©©TTII1111  vviicciiœœkkaa  11997766  ..

❑                              ❑
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